
   

Verslag deelnemersvergadering DVP Rijnmond 
dinsdag 12 november 18:00 – 20:00 uur bij ZorgImpuls 

 

1. Opening  

Marja opent de deelnemersvergadering. Er zijn in dit jaar mooie resultaten bereikt. We zien dat we 

als regio veel sterker staan individuele partijen alleen en dat samenwerken écht werkt. We hebben in 

de regio in toenemende mate een open en transparante cultuur, zoals we in 2019 bijvoorbeeld 

gezamenlijk hebben gewerkt aan het capaciteitsprobleem. Zo is door de expertisegroep acute 

geboortezorg in samenwerking met het ROAZ  een online applicatie ontwikkeld om inzicht te geven 

in de capaciteit van verloskundige bedden. Het werken met themagroepen in een kort-cyclische 

aanpak werpt naar ons idee zijn vruchten af, terwijl we ondertussen zoveel mogelijk met onze 

‘voeten in de klei’ willen blijven staan. 

 

Het District Verloskundig Platform Rijnmond (DVP Rijnmond) is in 2014 opgericht met het doel om te 

komen tot adviezen en standpunten op regionaal niveau, waarbij wij streven naar eenduidigheid en 

harmonisatie met nadrukkelijk behoud van professionele autonomie. Op deze wijze bundelen wij de 

krachten in de regio en fungeert het DVP Rijnmond als hét aanspreekpunt voor ontwikkelingen in de 

geboortezorg in de regio. Het DVP Rijnmond heeft als zodanig geen doorzettingsmacht en streeft 

ernaar om regionale regie te voeren, zonder daarbij een te grote broek aan te trekken. 

 

Kortom: DVP Rijnmond, regionale regie op geboortezorg. 

 

2. Inhoudelijke terugblik op 2019 

 

Speerpunt Gerealiseerd 

Integraal 
geboortedossier 

‒ Regionale subsidieaanvraag ingediend Babyconnect voor een 
regionaal integraal geboortezorgdossier  

‒ Met medewerking van een groot aantal partijen in deze regio! 
‒ DVP Rijnmond is penvoerder van deze subsidieaanvraag 

Komen tot regionale 
samenwerkingsafspraken 
over volmeldingen & 
capaciteit 

‒ Samenwerkingsafspraken bij acute en subacute verwijsindicaties 
bij volmeldingen (expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-
Rijnmond)  

‒ Online applicatie voor beschikbare bedden ontwikkeld 
(expertisegroep Acute geboortezorg Rotterdam-Rijnmond)  

‒ Start capaciteitsberekening (bedden/personeel) voor de regio met 
ROAZ 

‒ Regionale afspraken informatievoorziening zwangeren <-> 
voorkeurslocatie bevalling 

Integrale geboortezorg 
en de totstandkoming 
van een regiovisie 

‒ Start gemaakt met vooronderzoek bij VSV’s (IJsselland, Erasmus) 
‒ Streven opleveren in kwartaal 1 2020 

 



   

Speerpunt Gerealiseerd 

Implementatie 
van het 
actieprogramma 
‘Stevige Start’ 
i.s.m. gemeente 
Rotterdam 

‒ Bestuurlijke coalitie en coalitie van zorgverleners ingericht 
‒ Bijeenkomst met alle ziekenhuizen en partijen over uitplaatsing pasgeborene 

uit ziekenhuis (7 november) 
‒ Coalitie streeft ernaar dat alle zwangere vrouwen op risico’s gescreend worden, 

momenteel inventarisatie van instrumenten risicosignalering 

‒ Inventarisatie naar verbetermogelijkheden in warme overdracht en klinische 
overdracht 

‒ Aantal sociale zorgpaden zijn uitgewerkt i.s.m. werkgroep op zuid 

‒ Informatiepakket over Stoppen met Roken, leefstijl is verspreid in o.a. alle 
ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken 

‒ Samenwerking met kraamzorg over eigen bijdrage 

‒ Definitie kwetsbare zwangere is opgesteld en beschikbaar. Hierna vindt 
operationalisatie plaats, zowel in toeleiding als in berekening aantal kwetsbare 
zwangeren in Rotterdam. 

 

3. Dagelijks bestuur in 2019 

Wisselingen in het bestuur 

We hebben afscheid genomen van verloskundige Lydia de Kruif als DB-lid. Verloskundige Mieke 

Oostveen volgt haar op. Verloskundige Laura Lesuis is met zwangersverlof en we hebben 

verloskundige Ciska Zomerdijk bereid gevonden om Laura tijdens haar verlof waar te nemen. 

 

Overlegstructuur 

Activiteit Gepland Gerealiseerd 

Vergadering van deelnemers 2 x 1 x  

Themabijeenkomsten 1-4 x  1 x  

Nieuwsbrieven 2 x 2 x 

Overleg moederraad 8 x  6 x 

Overleg dagelijks bestuur 8 x 8 x  

 

Financieel 

De kosten die het DVP maakt zijn:  

‒ Ondersteuning Zorgimpuls (50% van de gemaakte kosten, andere 50% komt uit ROS-financiering)  

‒ Onderhoud en in de lucht houden van website 

‒ Moederraad (vacatievergoeding en scholing) 

‒ Kleine kerstbon voor DB-leden, Dagelijks Bestuur ontvangt geen vacatiegelden voor activiteiten. 

Opbrengsten c.q. reserves van het DVP 

‒ Er worden geen rekeningen meer gestuurd. 

‒  De reserves zijn toereikend voor 2020 op de weg die we in 2019 ingeslagen zijn 

‒ Verder financiering wordt mee genomen in de aangevraagde subsidie Babyconnect  

 



   
 

4. Moederraad 

Femke Vrolijk vertegenwoordigt vandaag de Moederraad en geeft een toelichting. Op dit moment 

bestaat de moederraad uit 4 moeders, eerder dit jaar waren dit nog 5 moeders. Verder geeft Femke 

toe dat de huidige moederraad bestaat uit vooral hoogopgeleide, blanke, Rotterdamse dames. Dit is 

in feite geen goede afspiegeling van de Rotterdamse populatie zwangeren. Tegelijkertijd is het 

ontzettend lastig om moeders voor de moederraad te vinden én te behouden. Helaas heeft één 

moeder aangegeven dit er niet meer naast te kunnen doen. Femke licht toe dat (pas bevallen) 

moeders vrij druk bezet zijn en het niet makkelijk ‘ernaast’ kunnen doen.  

 

De moederraad heeft als wens om de naamsbekendheid verder te willen ontwikkelen, tegelijkertijd 

moet er gezien de capaciteit van de moederraad en de grootsheid van de regio en vraagstukken ook 

een keuze worden gemaakt voor focus en prioriteiten. Ook willen zij graag verder nadenken hoe ze 

kwetsbare (toekomstige) moeders beter kunnen bereiken. Annemarie Wulffraat (Stevige Start) geeft 

nog als idee om de afstemming met Moeders van Rotterdam en Stichting de Verre Bergen te zoeken. 

De wensen en verwachtingen worden in een overleg met het Dagelijks Bestuur verder besproken en 

verkend in aanloop van 2020. De moederraad is te bereiken via moederraad@dvprijnmond.nl. 

 
 

5. Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond 

Annelies de Vries (ZorgImpuls) geeft een toelichting op de ontwikkelingen, de subsidieaanvraag en 

het vervolg. De volledige presentatie is bijgevoegd bij dit verslag. Aanleiding voor dit onderwerp zijn 

er eigenlijk twee geweest: enerzijds de implementatie van de zorgstandaard en anderzijds de 

regionale implementatie die er is geweest bij de ziekenhuizen van Chipsoft HiX. Er is een 

subsidieaanvraag ingediend op 30 september 2019, in samenwerking met een groot aantal 

geboortezorgpartijen uit de regio. Het DVP Rijnmond is penvoerder van deze subsidieaanvraag. In 

totaal hebben op dit moment twee regio’s een subsidieaanvraag ingediend voor de eerste tranche: 

Rotterdam (wij) en Noord-Holland Noord. Op korte termijn wordt gestart met een proeftuin om te 

testen of er met twee informatiesystemen (Vrumun en Onatal) gegevens kunnen worden 

uitgewisseld. Verloskundigenpraktijken zullen worden benaderd. Het is ook mogelijk om je 

beschikbaarheid hier voor door te geven. Dit vraagt een inzet van verloskundigenpraktijken van 3 

dagen, welke worden vergoed! Interesse hiervoor? Geef het door aan Annelies de Vries via 

a.de.vries@zorgimpuls.nl  
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6. Koers DVP Rijnmond in 2020 

Thema’s 

Op basis van de voorgelegde zes thema’s worden de volgende thema’s 

gezien als het meest belangrijk (gesorteerd op aantal stemmen): 

 

1. Integraal geboortezorgdossier   (15 stemmen) 

2. Capaciteit      (11 stemmen) 

3. Ontwikkelingen integrale geboortezorg  (8 stemmen) 

o.a. organisatie, bekostiging, regionaal geboortezorgplan 

4. Uitkomstgerichte zorg,   (6 stemmen) 

5. Clientparticipatie, o.a. moederraad  (5 stemmen) 

6. Actieprogramma Stevige Start*   (4 stemmen)  

 

* met de notie dat hier al veel op gebeurd en het daarom niet zo zeer actief voor DVP Rijnmond 

hoeft te worden opgepakt in het jaarplan van 2020. 

 

Themabijeenkomst 

Er is besproken dat in 2020 het organiseren van één themabijeenkomst een goed uitgangspunt is. 

 

7. Afsluiting  

Verslag 

Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt en toegestuurd naar de deelnemers. Het jaarplan 

van 2020 wordt in het vierde kwartaal opgesteld o.a. op basis van de input van de 

deelnemersbijeenkomst. 

 

Jaarplan 2020 

Begin volgend jaar volgt ook het jaarplan wat wordt verstuurd naar de contactpersonen van het VSV, 

de eerstelijns verloskundigen samenwerkingsverbanden en de CJG’s. Als er wijzigingen zijn op de 

contactpersonen, dit graag doorgeven aan Wouter Meijer via w.meijer@zorgimpuls.nl. 

 

Wouter Meijer, 22 november 2019 

mailto:w.meijer@zorgimpuls.nl
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